
Renovação FIES - 1º Semestre de 2018 
O processo de renovação do FIES já foi iniciado, conforme Circular Eletrônica nº 4/2018 – 
FIES/FNDE/MEC que define os prazos do aditamento. 

 
ATENÇÃO! 

 
Caso tenha algum ajuste acadêmico pendente, o estudante deverá rejeitar o aditamento recebido, 
realizar os ajustes necessários nos prazos estabelecidos em calendário acadêmico e em seguida 
entrar em contato para a correção de valores. É de inteira responsabilidade do estudante a 
conferência dos valores aditados, pois uma vez confirmado, não será possível realizar qualquer 
alteração no valor financiado. 
 
Os aditamentos serão solicitados de acordo com o curso e aproveitamento acadêmico dos estudantes, 
realizando inicialmente daqueles que obtiveram aproveitamento acadêmico de 100% das disciplinas 
cursadas (nota e frequência) e após a finalização destes, será iniciado para os demais. 
 
Após a solicitação do aditamento por parte da IES, o estudante receberá um e-mail e um SMS do FNDE 
informando que o aditamento está disponível.  Em seguida deverá acessar a 
página http://sisfiesportal.mec.gov.br entrar com o login e senha, conferir todos os dados e 
semestralidade. 
 
No momento da conferência da semestralidade, é importante que o estudante fique atento apenas no 
valor da Semestralidade ATUAL COM desconto, pois este é o valor efetivamente cursado dentro do 
semestre de referência. 
Por fim, se as informações estiverem corretas, o estudante deverá confirmar o aditamento, imprimir o 
comprovante de renovação gerado pelo SisFies e protocolar no SIGA. 

• Em caso de aditamento Simplificado, o protocolo do comprovante de confirmação poderá ser 
encaminhado através do SIGA ONLINE, através do link https://sigaonline.pucpr.br/ 

• Em caso de aditamento Não Simplificado, o protocolo do comprovante de confirmação deverá 
ser retirado via atendimento PRESENCIAL do SIGA para que o estudante receba uma via do 
DRM Não Simplificado assinado para comparecimento ao banco. 

Pedimos a colaboração e compreensão de todos os estudantes no sentido de aguardar o recebimento do 

e-mail de confirmação até a data estipulada pela instituição de ensino superior (30/04/2018), pois não 

serão realizados aditamentos por contato telefônico. Caso seja excedido a data e sua renovação não 

tenha sido iniciada, o estudante poderá entrar em contato, pois estaremos a disposição para melhor 

atendê-los.  

 

É de extrema importância manter seu número de telefone celular atualizado, pois o FNDE enviará 
um código via SMS para a confirmação de seu aditamento. 
 

Estudantes com aproveitamento acadêmico inferior a 75%  

Para estudantes com aproveitamento acadêmico inferior a 75% foi enviado e-mail orientando a realizar 

via IGER a justificativa pela não obtenção do rendimento acadêmico, para que seja analisado pela CPSA. 

Lembrando que os estudantes que não tiveram rendimento acadêmico por mais de 2 vezes poderão ter o 

seu financiamento rejeitado pela instituição de ensino conforme previsto em PORTARIA NORMATIVA Nº. 

15, 08 DE JULHO DE 2011. 
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